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KORONAVIRUSRISKIN TAKIA PERUUTETTAVIA TILAISUUKSIA
— TILLSTÄLLNINGAR SOM INSTÄLLS PÅ GRUND AV RISKEN FÖR CORONAVIRUS

KULTTUURIFOORUMI 17.3. 2020

KULTURFORUM 17.3.2020 INSTÄLLT

PERUUTETTU

- EVENEMANGET FLYTTAS TILL HÖSTEN
Kyrkslätts kulturforum 17.3.2020 ställs in eftersom beslutet är att tills vidare undvika att ordna allmänna
evenemang och möten i kommunen.

- TAPAHTUMA SIIRRETÄÄN SYYSKAUDELLE
Kirkkonummen kulttuurifoorumi 17.3. peruutetaan, koska yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten
järjestämistä kunnassa on päätetty välttää toistaiseksi.

Evenamenget flyttas till hösten 2020.

Tilaisuus siirretään syyskaudelle 2020.

ÖPPNA PLANERINGSMÖTEN FÖR KYRKSLÄTTSDAGARNA
ORDNAS INTE UNDER VÅRPERIODEN 2020

KIRKKONUMMI-PÄIVIEN AVOIMIA SUUNNITTELUKOKOUKSIA EI JÄRJESTETÄ KEVÄTKAUDELLA 2020

Vi informerar om hur planeringen framskrider på Kyrkslättsdagarnas webbplats

Suunnittelun etenemisestä tiedotetaan Kirkkonummipäivien internetsivulla

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna

https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummi-paivat

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLA 27.4.2020
PERUUTETTU

NATIONELLA VETERANDAGENS FEST 27.4.2020

Kansallisen veteraanipäivän kansalaisjuhla Kirkkonummella 27.4.2020 peruutetaan. Seppeltenlaskun järjestelyistä
ja aikataulusta tiedotetaan erikseen viimeistään viikkoa
ennen tilaisuutta.

Kirkkonummen kunnan kulttuuripalveluiden uutiskirje KUKKUU antaa
tietoa kulttuuritoiminnasta ja sen kehittämisestä Kirkkonummella. Uutiskirjettä
käytetään paikalliseen tapahtumatiedottamiseen, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin.
Liittyminen: Uutiskirjeen voit tilata ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi ja muut
pyydettävät tiedot tällä lomakkeella.
Yhteystiedot käsitellään luottamuksellisesti Kirkkonummen kunnan tietosuojan
mukaisesti eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Lue lisää www.kirkkonummi.fi/
tietosuoja > Viestintärekisteri
Ylläpitäjä: Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta.
Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen: Voit koska tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen ilmoittamalla siitä
osoitteeseen kukkuu@kirkkonummi.fi

INSTÄLLD
Medborgarfesten på nationella veterandagen 27.4.2020 ställs
in . Vi informerar separat om arrangemangen kring kransnedläggningen och tidtabellen en vecka före sammankomsten.

Kyrkslätts kommuns kulturtjänsters nyhetsbrev KUKKUU
ger dig information om kulturverksamheten och utvecklingen av den i Kyrkslätt. Nyhetsbrevet används också för informering om lokala evenemang men
inte för kommersiellt syfte.
Anslutning: Du kan beställa nyhetsbrevet genom att via denna blankett
meddela din e-postadress och andra uppgifter som begärs.
Personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med Kyrkslätts kommuns
datasekretessbestämmelser och ges inte till utomstående. Läs mer på
www.kirkkonummi.fi/dataskydd > Kommunikationsregister Administratör:
Kyrkslätts kommun, kulturtjänsterna, kulturdirektör Maaret Eloranta
Avbeställning av nyhetsbrevet: Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom att meddela till
adressen kukkuu@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta, Kulttuuripalvelut
PL 20, 20401 KIRKKONUMMI
Puhelin: +358 09 29671, sähköposti: kulttuuri@kirkkonummi.fi
https://www.kirkkonummi.fi/kulttuuri-ja-museo
https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer

Huomataan oleva, tutkitaan mennyttä, katsotaan tulevaan!
Vi märker det nuvarande, forskar i det förflutna och ser fram emot det kommande!

